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Tarack és tank
Irta: Dr. Karafiáth Jenő,

Csonka-Magyarországnak lég” 
erősebb önvédelmi harci eszköze 
— köztudomás szerint — a 10 cm. 
űrmértékű tarack Hogy ez a tarack 
tulajdonképen, mely szerény erőté
nyezőt jelent, azt különösen harcvi
selt emberek előtt nem kell bőveb
ben fejtegetnünk. Az a kontingens 
amelyet tarackban számunkra enge
délyeztek összesen 102 darab. Hogy 
ez milyen nevetséges csekély szám, 
azt legjobban igazolhatja az, hogy 
a legkisebb horderejű államnak is 
sokkal több nehéz lövege van, mint 
amennyi ilyen ágyúnak sem nevez
hető játékszerrel mi rendelkezünk.

Az úgynevezett titkos készlete
ket, — amelyek pedig a legdön
tőbb jelentőségűek — tekintetbe 
nem véve Jugoszláviának kétszer, 
Angliának és Spanyolországnak há
romszor, Romániának jóval több, 
mint negyedfélszer. Lengyelország
nak négyszer, Csehországnak ötöd 
félszer, Olaszországnak hatszor, 
Franciaországnak tizenötször annyi 
nehéz lövege van, mint amennyi 
nekünk, már komolyap egyáltalában 
számba sem jöhető tarackunk van.

Számunkra engedélyeztek 450 
és 75 gépfegyvert. Dánia és Spa
nyolország kettő és félszer, Jugo
szlávia majdnem négyszer, Német
ország majdnem négy és félszer 
annyi géppuska felett rendelkezik. 
Belgium géppuska állomány kilenc
szer, Románia majdnem tizenkétszer, 
Svájcé több, mint tizenháromszor,

országyülési képviselő.

Angliáé több, mint tizennégyszer, 
Olaszországé több, mint tizenötször, 
Csehországé majdnem tizenhétszer, 
Lengyelországé majdnem huszon
egyszer , Oroszországé több, mint 
negyvenhétszer és Franciaországé 
76-szor akkora, mint a mienk. 
Franciaországnak egymagának 19344 
könnyű és 15.600 nehéz gépfegy
vere van, vagyis összesen 34,988. 
Ez a szám majdnem annyi, mint 
ahány katonát engedélyezett ne
künk a trianoni béke.

Magyarország és Németország 
hadirepülőgéppel egyáltalán nem 
rendelkezhetik. Ugyanakkor Romá
niának bevallottan 250, Jugoszlá
viának 300, Japánnak 370, Cseh
országnak 500, Lengyel- és Orosz
országnak 800— 800, Olaszország
nak 1100, Angliának 1215, Ameri
kának 1600 és Franciaországnak 
1615 legmodernebb repülőgépe van.

Az ármádiák mechanizálására 
irányuló törekvésekben soha olyan 
őrült vetélkedés és tülekedés nem 
folyt, mint ma, amikor az általános 
leszerelést hangoztató államok a 
harctéri döntéshez megkívánható, 
de amúgy is bőséges túlsúlyt még 
tankok, motoros csapatok és repü
lőgépek, hihetetlen méretű tőkéié^ 
tesitésével igyekeznek biztosítani. 
Erre az általános leszerelesi szán
dékra különősképen jellemzők azok 
az adatok, amelyek a legmoder
nebb harci eszközökben való töké
letesítések keresztülvitelét célozzák

A MUNKA TARCAJA
LÉDI.

Irta: Sz. Toma Mária.
Menyasszony koromban kaptam a 

vőlegényemtől, Lédinek hivták. Egészen 
- fura ki* állat volt, amolyan foxiba oltott 

daxli. Olyan eleven volt, mint a higany, 
egy percig *em volt nyugta. Ha vala
hová mentem, alig tudta kivárni hazajöt- 
tömet, ha meg hazajöttem, olyan viharo
san tudott örülni órákon át, hogy majd
nem megbolondult az egész ház. Mikor 
aludt, akkor sem volt nyugta, a ki* lá-

• bai jártak, mint a motolla.
Valahogy szörnyen szerettem ezt a 

kis állatot Mindig velem volt, ugy vi
gyáztam rá, mint a szemem lényére.

Emlékszem rá, egyszer beteg lett. 
Kétségbeesetten rohantam az állatorvos
hoz. Megvizsgálta, orvosságot irt neki, 
de az én kis kutyám csak nem akart

• jobban lenni. Elmentem hát vele másik 
örvöshöz, de oh jajl... ez meg hanyatt 
homlok ellenkezőt mondott, mint a má
sik. Most aztán egyikben sem biztam. 
Sírva mentem egy harmadikhoz, no, hát 
ez is mást mondott, erre elkeseredésem
ben hazamentem s magam iparkodtam 
rajta, valahogy segiteni.

Reggel mielőtt elmentem volna há
tulról, csengettek az ajtónkon... Magam 
szaladtam ajtót nyitni, de rémületemben 
majdhogy el nem ájultam... A három 
állatorvos állt künn. Ugyanis az történt.' 
én ugyan senkinek sem szóltam, hogy 

. voltam a másaiknál, mindegyiket kűlön- 
külön megindította az én határtalan két
ségbeesésem s.reggel maguk jószántából 
jöttek a kutyát megnézni. A véletlen a 
kapunk előtt hozta őket össze. Termé
szetesen hamarosan kisült a turpisság, 
de azért csak bejöttek, mint mondották, 
consiliumot tartant Egyesült erővel végre 
sikerült nekik meggyógyítanom u én 
kb betegemet,

Lédi nagyon okos és emellett vég 
télén becsületes kis állat volt. Egyszer 
cukrászsüteményt hoztam heza, ebből 
egy darabot eltettem neki másnapra, de 
valahogy az ebédlő szekrény ajtaját nyitva 
felejtettem. Mikor nagysokára hazajöttem, 
Lédi nem jött engem üdvözölni, hanem 
átszellemült arccal a sütemény előtt szol
gálva találtam. Szegényke tantalusi kí
nokat állhatott ki. Megehette volna, de 
nem merte bántani, mert erre nem ad
tam meg neki az engedélyt.

Lédi gyűlölte a macskákat. Mind
untalan volt civakodás miatta, mert min
dig alaposan helybenhagyta a lakók ci
cáit. Volt a mi folyosónkon egy másik 
lakó is, akinek egy koromfekete macs
kája volt. Ezt az állatot, — hogy miért, 
máig is rejtély előttem, — leirhatatlanul 
szerette Lédi. Mindig együtt voltak, a 
legjobb falatját is megosztotta vele. Ci
linek . hívták a cicát, amolyan haszonta
lan kis csavargó volt, aki nem átalotta, 
ha kicsinyei voltak, behozni hozzánk a 
Lidihez, hogy ő nyugodtan elmehessen 
kódorogni a gavallérok után. Szegény 
Lédi, sokszor egész nap dajkálta a gye
rekeket, olyan lelkiismerete* volt, hogy 
még engem sem engedett ilyenkor a kö
zelébe, nehogy a kis cicáknak bajuk es
sék. Ilyenkor ö anyának érezte magát, 
az anyaságot pedig mindig nagyon ko
molyan vette.

Volt Lédinek rendes ágya, párnája, 
takarója. Az ágyneműjét naponta kitet
tük szellőzni, ilyenkor ő mindig künt 
volt és vigyázott rá, jaj volt annak, aki 
hozzá mert nyúlni. Ha véletlenül lefújta 
a szél, akkor ő maga behozta. Az ágyát 
egész rendesen meg tudta csinálni, olyan 
ügyesen tudott a takaró alá bújni, hogy 
soha egy porcikája sem volt takaratlanul. 
Az ágyneműjével állandóan ide oda ván
dorolt. Néha, ha vendégeim voltak, hát 
halálra kacagták ezen magukat.

Lédi békesaégkedvelő kutya volt,

1917 november 22—29 között folyt 
le, a világháborúban elöntő jelen
tőségű cambraisi ütközet. Itt jelent 
meg a Sir Hugh Elles tábornok 
agyában megszületett első 350 tank, 
amelynek célja volt, hogy a tank
hullámok minden tüzérségi és egyéb 
előkészítés nélkül egyszerűen legá
zolják a német állásokat Ez 7—8 
kilométer mélységben akkor sike
rült is. Az angolok ezt nem tudták 
megfelelően kihasználni, mert nem 
tudtak megfelelő utánanyomuló tar
talékról gondoskodni. De bármi
lyen jelentőségteljes volt ezeknek a 
legelső tankoknak a hatása, ezeket 
nem is lehet összeh.isonlitani a 
maiakkal. Az akkori hadijelentés 
Flesquéresnél megemlékezik egy 
kitűnő német tisztről, aki maga 
maga szolgálta ki tábori ágyúját, 
mert a legénység már harcképtelen 
volt és aki egymaga nem kevesebb 
mint tizenhat tankot tudott szét
lőni, mig végre hősi halált halt.

Négy évi kísérletezés után el
készült az uj francia nehéz áttörő 
tank. Ez már nem 8 méter hosszú 
mint a cambraisi útközben résztvett 
elődje volt, ez annál 2 és fél mé
terrel nagyobb, valóságos acélko
losszus, 4 méter magas, 3 méter 
széles, van benne két 350 lóerős 
gép, 685 tonna a súlya és órán
ként már nem 4 kilométert halad 
mint cambraisi elődje, hanem 11 ki
lométert. Előállítási költsége 700000 
pengő, vagyis körülbelül annyiba 
kerül, amennyibe békében egy tor
pedónaszád került.

És mire képes e modern trójai 
faló. Egy vezető tiszt és 12 altiszt 
fér el benne. De nem' csupán egy-

nem tűrte a veszekedést. Ha pöröltem 
valamiért, hit még engem sem kiméit 
ilyenkor. Mikor már asszony voltam és 
gyermekem lett, bár ezt egy cseppet 
sem szerette, mert féltékeny volt rá, 
megverni azért sohasem engedte. Csak 
ugy tudtam a gyereket kiporolni, ha a 
kutyát előbb elzártam. Ha veszekedés 
volt a házban, mindig közéjük engedtem 
a Lédit* Ilyenkor, vagy elmenekültek, 
vagy elnevették magukat, de veszekedni 
az ö jelenlétében nem lehetet. Ebben az 
egy dologban nem ismerte a tréfát.

Volt Léginek egy csúnya rossz szo
kása is, nem szerette az öreg assonyo- 
kat. Szegény jó édes anyám, szörnyen 
bosszankodott emiatt, mert ahányszor el
ment a kutya mellett, mindig vicsorintott 
és morgott rá. Nem is szívelte Lédit; 
ha nem voltam otthon, ki is tette mindig 
a szűrét. Állandóan hadilábon álltam 
vele a kutya miatt

Mikor férjhez mentem, az uram 
még nagyobb bolondja lett Lédinek mint 
én. Szegény anyám — ettől fogva már 
csak titokban mert fújni a kutyára, ne
hogy az uramat megbántsa. Egyszer, 
hogy az uramnak kedvébe járjon — mit 
nem tesz meg egy szegény anyós I.. .— 
azt mondta Lédinek:

— „Kucu édest"
A kutya erre hirtelen megfordult 

és ránézett az anyámra, nem akart hinni 
a füleinek. Olyan komikus volt ez a je
lenet, hogy mind a ketten harsogó ka
cajban törtünk ki. Olyan rosszul állt 
drága jó anyámnak a hízelgés, hogy még 
ma is, — pedig jó pár éve, hogy ez tör
tént, — mikor valaki olyan kínosan ked
ves akar lenni hozzánk, összenézűnk az 
urammal és csak ennyit mondunk: — 
„kucu édes"! Erre aztán csak ugy ful
doklónk a visszatartott nevetéstől.

Van egy öreg dadánk, mert öreg, 
hát neki la éppen elég baja volt Lédivel.

két tank megrendeléséről, hanem 
például: Angliában motoros dandá
rok felállításáról van szó, az általá
nos „leszerelési láz" közben. Egy 
statisztika szerint Franciaországnak 
2568 ilyen tankja van. Amerikának 
547, Oroszország 400—500, Ang
liának 300, Lengyelországnak 220, 
Olaszországnak 120, Romániának 
90, Cseh-Szlovákiának 60, Japánnak 
.40 és Szerbiának 10.

Olvasd el ezeket az elszéditő 
számokat szegény jó magyarom. 
Zrínyi meggyötört epigonja.' Elmél
kedjél ezekről és okulj.

Olyan időket élünk, amikor 
még az is halálos bűnt követ el, 
aki csak egy pillanatot is elmulaszt 
abból a nemzeti munkából, amely 
az összetartás; a faji öntudat össze
kovácsolására vezet!

Mert száz szónak is egy a vége: 
ez az egyetlen front, ez minden 
büszkeségünk és ez minden erős
ségünk, melyet nem igázhat le soha 
senki, bárhogy kerüljön szembe 
egymással a tarack és tanki

Emlékezzünk 
meg mi is 

és ne feledjünk,
A szenzációt hajhászó és mindent 

a maga jellegzetea erkölcsével bélelt 
Conti-utcai sajtó napok óta vezércikkek
ben és első oldali hasábokon foglalkozik 
a f. hó 14-én megkezdődött bűnperrel, 
mely az emlékezetes korcsmái verekedés 
folyamán keletkezett Sajátos, hogy an- 
nak idején ugyanezen a hangon és ugyan 
ilyen hazug fantasztikusan megszerkesz
tett cikkekben igyekeztek maguknak eb-

Meg van ennek az öreg asszonynak az 
a rossz szokása, hogy ha eszik, nem ül 
az asztalhoz, hanem ölbeveszi tányérját 
és a zsámolyra telepszik vele. Állandóan, 
még evés közben is folyton beszél. Mi
kor a kutya már unta a sok beszédet, 
oda-állt eléje és elkezdte csóválni a far
kát. Persze ezzel a mozdulattal mindun
talan belecsapkodott Ágnes néni tányér
jába. De ő, aki el volt merülve a be
szédbe, ezt csak akkor vette észre, mi
kor az aicába fröccsent étel már kezdett 
kellemetlen lenni. Mi már vártuk mindig 
ezt a jelenetet s majdnem beteggé ne
vettük magunkat rajta.

Lédi nagy-nagy csirkefogó is volt. 
Mindig megugatta a villamost, méghozzá 
ugy, hogy mindig előtte futkosott Ter
mészetesen én ilyenkor őrjöngtem és si
kongattam, hogy legtöbbször a villamos 
is megállt, az emberek meg ősszesereg- 
lettek. Egy szép napon rájöttem, hogy a 
kutya nem is haragszik a villamosra, ha
nem neki az a cirkusz tetszik, amit én 
rendezek ilyenkor. Ugy jöttem erre rá, 
hogy mikor a villamos jött, Lédi mindig 
engem figyelt, csak akkor kezdte el 
ugatni, mikor én már javában izgultam. 
Ettől fogva csendesen viselkedtem, nem 
törődtem többé a kutyával. Nem is 
ugatta meg többé a villamost.

Drága jó Lédi, hogy szerettük, be
céztük. Mily iróniája sorsnak, a sok für
dés és tisztogatás dacára is — valame
lyik barátja jóvoltából — bőrbetegséget 
kapott, ami a szemébe ment. Megvakult. 
Nem tudtuk nézni gyötrődését, agyon
lövettük, de mondhatom, hogy ember
nek kijáró igaz, szomorú könnyeket hul
lattunk utána. Sokáig nem tudtak elfe
lejteni, megfogadtuk, hogy soha többet 
kutyát nem fogunk tartani
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bői politikai tőkét kovácsolni és most, 
ugysáilyan vakmerőén gyanúsít és rigai- 
aaas mindenkit, aki nem sxekértolója a 
vöröa patkányok hadának. így kinyiek
nek vagyunk axsel a kérdéssel mi ia 
foglalkozni, mart a keresztény sajtó a 
maga szemérmein* szerénységével, vagy 
csak hiányosan, vagy ha röviden megi* 
emlékszik, ugy eldugott halyen pár tor* 
bán caak.

A főtárgy alá* 14-én délelőtt 11-kor 
megkezdődött a városháza tanácstermé
ben, ahol a balassagyarmati törvényszék i 
tanács Dr. Fayl Ivor tanácselnök elnök
lésével a tárgyalást megnyitotta. A ta
nács t*!!** ^r- Lehóczky Artúr és Dr. 
Frecska György törv. bitók. A vád kép
viselőié Dr. Győry György ügyészségi 
elnök. A védelem részéről megjelent: 
Antóni István és Fsrkss Péter védőié
ként Dr. Pongrác* Gvörgy ügyvéd ny. 
várm. főjegyző, Dr. Dániel Sándor bpesti 
ügyvéd és Dr. Radeczky István helybeli 
ügyvéd, Dancsák László részéről Dr. Gá
dor Ferenc ügyvéd, a Kovács János 
Czibulka Kovács Lajos és Ritz József 
részéről Dr, Tímár Izidor a szociálde
mokrata párt Budapestről kiküldött 
ügyvédje.

Dr. Fayl Ivor tanácselnök sorra szól- 
litja a vádlottakat, azután a tanukat, 
akik három kivételével mind megjelen
tek. Figyelmezteti a tanácselnök a tanu
kat az elmaradás következményeire, fel- 
szóllitja őket, hogy hagyják el a termet 
és délután 4-kor jelenjenek meg. A ta
nuk eltávozása után megkezdődik a vád
lottak vallomása. Elsőnek Antóni István 
kezdi meg vallomását aki kijelenti, hogy 
nem érzi bűnösnek magát, m*rt öt meg
támadták és ő védekezett, ö halál osan 
senkit sem akart megszűrni. Majd elő
adja, ' hogy hogyan jöttek haza köteles
ségük tudatában, hogy a tűzoltósághoz 
szolgálatba menjenek. Tekintve, hogy 
várni kellett mig ifj. Timaróczky Sándor 
tüzoHő szertárnok felkel, bementek a 
Kovács-féle vendéglőbe sörözni, ahol 
őket már egy társaság várta, akiket 
Farkas Péter üdvözölt is, de a társaság 
mindjárt rá rontott Farkas Péterre és 
ütlegelni kezdték, majd k korcsma helyi
ség nagyobb termébe vonszolták. Erre 
Farkas Péter szorongatott helyzetében 
odakiáltott „Segíts komám!* azonban nem 
tudott segítségére menni, mert Csábi 
János és társai, szóval a társaságnak egy 
része ő rá vetette magát, fojtogatni 
kezdték és ütlegelve a sarokba szorítot
ták. ö látva szorongatott helyzetét tő
rét kihozta és jobbra-balra hadonászott 
vele. Egyszerre érezte, hogy a tör vala
kinek testébe hatolt erre öt elengedte a 
fojtogató kéz, aki nem volt más, mint 
Csábi János, akit a szúrás is ért O erre 
menekült kifelé az utcára ahová őt kö
vette egy sörös kórsával és még ütni 
akart vele, de közben összeesett. Mig 
ez történt Farkas Péter is menekült ki
felé az utcára, akit hátrálva látott mene
külni pisztollyal a kezébe és aki oda is 
kiáltott. „Komám ne hagyj itt. ne sza
ladj el!" A tanácselnök kérdésére, hogy 
mért hozott tőrt, mikor a verekedőknél 
semmi olyan szerszám nem volt, ami élet
veszélyes lett volna, azt felelte, hogy a 
társaságnál egy vastag görbe bot volt, 
székek és sörös korsók, egyébként is 
vérről meg kinyuztóztatásról beszéltek, 
illetve kiáltottak. Farkas Péter vádlott 
következett, aki ugyan ugy adja elő ha
zajövetelüket és a korcsmába való me
netelüket, Ugyancsak ugy adja elő a 
verekedés kezdetét, majd kitér arra, 
hogy mikor öt ütlegelték, földre teper- 
ték és fojtogatták, ő igyekezett kiszaba
dítani magát, majd mikor egy kissé le- 
rirázta magáról a támadókat hallotta, 
hogy kiabálták vegyétek el tőle a pisz
tolyt. ö erre zsebéhez kapott nehogy 
elsüljön és hátrálva kifelé menekült a 
korcsmából. Az ajtón kiérve szaladni 
kezdett és egy negyen-ötven lépést sza
ladt előre, mire észrevette, hogy Dan
csák János őt követi, aki már-már el is 
ért, erre hátra fordult és hátrálva mene
kült Mozgó-szinház felé azon reményben, 
hogy rendőrsegltséget kap. Mikor a 
Mozgó-szinházzal egyvonalba az úttestre 
ért, Dancsák őt utóiérte és jobb kezét, 
melyben a pisztoly volt lefelé rántotta, 
mire a pisztoly elsült és Dancsákot bal- 
vállon megsebezte. Mikor ez megtörtént, 
rendőr is érkezett a helyszínére. Tagadja, 
hogy ő kétszer lőtt volna. Nem is volt 
csak egy tölténye. Bűnösnek magát nem 
érzi, O nem akarta Dancsákot meglőni, 
csak védte magát és a pisztolyt ijesztés 
góbiból V»tte elő, azért is tartotta fel

felé, hogy esetleg riasztó lövést adjon, 
melyre rendőri segítséget reméli. Ta
nukra hivatkozik, akik tudják, hogy el
lene Dancsák és társai támadást késxi- 
tettek elő és fenyegették, hogy megölik.

Következnek a többi vádlottak, 
akik a verekedést kezdték és társai vol
tak Csábi éa Dancsáknak. Egyöntetűen 
tagadnak, a verekedést beismerni nem 
akarják, de a helyiségbe való jövetelük 
idejét és célját illetőleg ellentétbe keve
redtek vallomásukkal. Ezekután megkez
dődik a védelem tanúinak a kihallgatása, 
akik egytöl-egyig azt vallják, hogy a 
Csábi és Dancsák társaság készült a ve
rekedésre. Fenyegetőztek „Sas véri 
iszunk* — „hidegre tesszük Paprikást* 
„kiegyenesítjük* — „minden Ébredőt ki
irtunk.* Elhangzanak a tanuk vallomása 
arról is hogyan tüzelte Esztergályos elv
társ a vörös hiveit, hogy „vegyétek fel 
ti is elvtársak a vörös inget és verjétek 
a feketét addig mig vörös nem lesz.* 
Becsatoltattak kommunista röpiratok, 
melyek izgatnak a Sasok ellen, izgatnak a 
társadalmi rend ellen. Titkos kommunista 
gyűlések leleplezése lett beigazolva. A 
vádlottak védelme ezzel szemben bizo
nyításával felsült, mert olyan koholmányt 
kivánt bizonyítani, hogy Farkas Péter 
szúrta le Csábit és Antóninak 30 milliót 
Ígért, ha magára vállalja a szúrást. Ennek 
bizonyitására Mészáros fogházörmestert 
jelentett be a szoc. dem. védelem, aki a 
legnagyobb meglepetéssel jelentette ki, 
hogy nem is hallott ezekről még mástól 
sem beszélni.

Miután a tanúvallomások így vé- 
getértek 15 én déli 12-kor megkezdődött 
a vádbeszéd, utána sorra a védők mon
dották el beszédjeiket A tanács Ítélet
hozatalra bent maradt a teremben, mig 
a vádlottak, tanuk és hallgatóság kint 
limitálta az Ítéletet. Fél 1-kor hirdette 
ki Fayl Ivor tanácselnök az Ítéletet Az 
Ítélet meglepő volt, mert a tanúvallomá
sokat ismerve senkisem hitte volna, hogy 
a daróc ruhában elővezetett Antóni még 
vissza jusson a fegyház falai közé, úgy
szintén Farkas sem. Ellenben mindenki 
meg volt győződve, hogy a verekedést 
kezdő elvtársak felváltják a vizsgálati 
foglyokat. De „tévedni emberi dolog* 
és nemcsak a kiváncsi tömeg tévedhe
tett a büntetést illetőleg, de a törvény
szék tanácsa is tévedhetett az Ítéletben, 
amely egyenlőre: Antóni Istvánt 3 évi 
fegyházra, Farkas Pétert 1 évi börtönre, 
Dancsák Lászlót és Kovács Jánost 2—2 
hónapi fogházra, Czibula Kovács Lajost
1 hóuapi fogházra, Ritz Józsefet pedig
2 heti fogházra Ítélte. Az Ítéletet az 
összes vádlott, kivéve Ritz Józsefet, 
megfelebbezte.

Mi, akik aggódva figyeljük a kom
munista törekvéseket, amelyek már ily sú
lyos incidenseket provokáltak, szentül 
hisszük, hogy a föllebbvitelnél ennek a 
politikai oldalát is mérlegelni fogják. 
Igaz ugyan, hogy a szoc. dem. által ki
küldött Dr. Timár Izidor ügyvéd nagyon 
hivatkozott arra, hogy ehhez a politiká
nak semmi köze nincs, de akkor miért 
cikkezett a Népszava oly sokat, ugyan
csak miért jöttek a szerencsétlen áldozat 
sírjához propagandát csinálni az elvtársak. 
És elvégre mit keresett Dr. Timár Izidor 
ügyvéd itt a tárgyaláson, akiről tudva 
van, hogy a szoc. dem. ügyvédje. Ismer
jük mi a szolidaritásnak ezt a fajtáját, 
csak szerettük volna, ha a törvényszéki 
tanács is ismerte volna, akinek egyéb
ként ajánlanánk, hogy a f. hó 15-i Nép
szavát olvasná el, amelyben ez a szoli
daritás odáig megy, hogy a tanácselnök 
személyes ügyeit pellengére teszi úgyszin
tén durva becsület sértést és rágalmazást 
követ el Farkas Péter ellen és még vé
letlenül sem ir egy igaz mondatot. Most 
még csak gyanúsít és rágalmaz, de ha 
tovább is megtűrik mi lesz még? Egy
szer már izleltették velünk az ö szabad 
szólásukat és sajtószabadságukat, mely 
szabadság még ma is dühöng Oroszor
szágban. Ennek a nagy szabadságnak a 
sok derék munkás milliója az ára, akiket 
minden Ítélet nélkül szabadon mészárol
hat le ugyancsak ez a szolidaritás és a 
sajtó megsem mukkan. Hogy van az 
mégis, hogy egy elvtára miatt, aki maga 
kereste halálát ez a szolidaritás olyan 
nagy lármát csap, sőt még olyanok meg
büntetését ia követeli, akiknek semmi 
köze nincs a dologhoz.

Vigyázzunk! Emlékezzünkl És ne 
feledjünk!

Nincs stagnáció.
A miniszterelnök a kormányzópárt 

vacsoráján megtartotta az újévben min
den lényeges problémára kiterjedő beszé
dét, amelyből a céltudatos államférfinak 
a hite, bizodalma és szilárdsága csendült 
ki. Végig ment a magyar élet problémáin 
s ugy kül-, mint belpolitikai szempontok
ból rávilágított azokra az eredményekre, 
amelyeket a kormány eddigi munkálko
dása folytán elért s utalt azokra a javu
lást demonstráló jelekre, melyek egy fel
tétlenül eredményt hozó politikát szol
gálnak. A miniszterelnöki beszéd nagy 
komplexumából kiemelkedik. az a rész, 
amit a gazdasági helyzetről mondott. 
Megcáfolta az a rosszhiszemű kritikából 
származó jelszót, amit hangoztatnak bi
zonyos oldalakról, hogy csőd előtt állunk, 
hogy mindig roszabb lesz a gazdasági 
helyzet, nincs mentség. Mérhetetlen túl
zás — mondotta a miniszterelnök — ez 
a beállítás. Kétségtelenül mutatkoznak a 
gazdasági krizis jelei, de nemcsak nálunk, 
hanem az egész világon. A gazdag Ang
lia tiz év óta, — bár, mint győztes ke
rült ki a háborúból, — nem képes más
félmillió munkanélkülinek kenyeret adni, 
holott az angol világbirodalomnak a vi
lág összes gazdag rezervoárjai rendelke
zésére állanak. Németországban, amely 
hetven milliós náció, a gazdasági krizis 
nagyobb mint nálunk, csak az iparban 
két miiló a munkanélküli,, a hitelkrizis 
sem könnyebb, mint hazánkban. Magyar
országon az a baj. hogy a gazdasági ne
hézségek két fajtája, a piac és a hitel- 
krrzise egy időben kulminál. De ez a tü
net ne ejtsen kétségbe senkit, hiszen a 
nyolcvanas években olyan árak voltak á 
magyar mezőgazdaságban, amelyek mel

lett a magyar gazdatársadalom csak 
tönkremehetett. Hat forint volt a búza 
ára a négy forintot ért cl a kukorica eb
ben az időben a így természetes, hogy 
ilyen világparitástól kialapitott termény
árak mellett rentábilisán gazdálkodni nem 
lehetett. A piac krizise azonban ne je
lentse azt, hogy mindenki, akinek a ma
gyar közgazdasági élethez köze van, ne 
tegyen mrg mindent annak enyhítésére. 
A kormány és társadalom fogjon össze 
abból a célból, hogy elérje mindazt, ami 
ebben a nehéz időben szükséges. Így fel
támadhatunk közgazdaságilag. Legelső 
sorban arra van szükség, hogy fejlesszük 
exportunkat, mert a piac nem jön hoz
zánk, hanem elvárja, hogy versenyképe
sen tálaljuk fel keresletre terményeinket. 
Szükség van arra, hogy ennek a kér
désnek a megoldása folyamán az állam, 
az adó, vámtarifa és hitelpolitikában vé. 
gignézzen tételről tételre mindent s meg
tegye azt, amit az államháztartás egyen
súlyának veszélyeztetése nélkül a terme
lés és exportfejlesztése érdekében meg* 
tehet. Arra van szükség, hogy ne hány- 
torgussuk egymásnak, ki a hibás s ne 
tegyünk egy tényezőt egyedül felelőssé, 
hanem kezet kézbe tartva, megfelelő 
programra alapján munkálkodva igyekez
zünk a nemzetet átmenteni jelenlegi hely
zetén. A kormány a munkát megindí
totta s nagy erővel fogja folytatni. Senki 
se csodálkozzék azon, hogy a közgazda
sági talpraállás érdekében folytatott mun
kásságnak két hónap alatt nincs még fel
tűnő eredménye, mert évek kellenek ah
hoz, hpgy a magyar me.őgazdasági ter
melés a külföldi szükségletekhez mérten 
átorientálódhassék. De nincs stagnáció.

Hirek és különfélék
Házasság. Buday P. József forg. 

adóellenőr f. ho 4-én tartotta esküvőjét 
Neudörfer Eugénia urleánnyal. A meny
asszony Besztercze Naszód vármegyének 
székhelyéről Besztercéről jött A polgári 
esketést Nékám István tanácsjegyző, az 
egyházit Traum Péter esp. plébános vé
gezte. Tanuk voltak a menyasazony ré
széről Dr. Figus Béla föszámvevő, a vő
legény részéről Hoiics János a forg. adó- 
hiv. vezetője.

HaJUkloxdus. Knapek János a hely
beli járásbíróság kézbesítő altisztje Ba
lassagyarmaton f. hó 18 án 5z éves ko
rában meghalt. Temetése ugyanott volt 
ma (szombaton) délután.

Borzalmas csapás. Hajdara And- 
rásné zagyvaróna! lakos 3 gyermekét be
zárta a lakásba, mig a negyediket, a leg
kisebbet karján magával vitte. A három 
bezárt gyermek, akik közül a legnagyobb 
5 éves volt, a tűzhelyből parazsat vett 
ki, melytől lappangó tűz támadt nagy 
füsttel s mire az édesanya hazatért, a 3 
gyermek már megfulladt. A szülőket tel
jesen összetörte a súlyos csapás. A 3 kis 
halottat Demeter Bertalan s. lelkész te
mette f. hó 10-én nagy részvét mellett. 
— Az ügyészség meginditotta a nyomo
zást, hogy kit és mennyiben terhel fele
lőség a halálos szerencsétlenségért.

Megkezdték a hadikölcsönök 
után a charitativ alapon való kifizetést. 
A polgármesteri hivatalban Nékám ta
nácsjegyző vette át a kérvényeket a bár 
a rendeletben kifejezetten az 5000 K. fe
lüli jegyzések tulajdonosai jöhettek kom
binációba, mégis ezen aluli összegek tu
lajdonosai is kérvényt nyújtottak be, me
lyet a vaiosi hatóság felterjesztett ugyan, 
de — értesülésünk szerint — a nepj. mi
nisztérium ezeket figyelmen kívül hagyja. 
Többeknek megérkezett már a kiutalt 
kia segély, mely nincs arányban a hozott 
áldozatokkal. A Pénzintézeti központ 
nosztrifikálási osztályának megjegyzésé
vel érkezik a Népj. Minisztériumba a kér
vény, ahol alapos mérlegelés után kerül 
folyósításra a segély. A nosztrifikálásnái 
elkövetett formai hibák sokaknál a se
gély redukálását .esetleg teljes visszauta
sítását eredményezik. A hadi-ölcsönköt- 
vény tulajdonosok remélik, hogy ez a 
formája a jóvátételnek csak kezdő lépés 
egy igazságosabb, méltányosabb meg
oldáshoz.

A ksmóajr tói meghozta a téli

sport kultuszának idejét. Különösen a sí
elés és korcsolyázásra van mód és alka
lom, a ródlizásra a város közelében nem 
igen van alkalmas hely. A város korcso
lyapályája ezidén nagyobb gondozásban 
részesül mint tavaly, a látogatók száma 
azonban ennek dacára nem sok. Ugyan
így van az acélgyári pálya is, ahol va
sárnap a gyári zenekar is szórakoztatta 
a publikumot. A nagy hideg azonban 
Ugylátszik sokaknak veazi el a kedvét a 
szép téli sportoktól, melyre pedig vidé
künk a ródlizást kivéve. — igen alkalmas.

A Ker. szoc. dalárda belépett az 
orsz. Dalos Szövetségbe s a júniusban 
Debrecenben rendezendő országos dal
versenyen résztvesz. A törekvő dalárdá
nak tagjai nagy lelkesedéssel készülnek 
a versenyre, agilis karnagyuk Sztankovits 
János ig. tan. vezetése mellett. — Mint 
léihivatalosan értesülünk a R. K. Olva
sókör dalárdája is részt fog venni a ver
senyen, ami a dalosok eddigi lelkes igye
kezetét csak növelni fogja és városunk
nak ezen a módon is becsületet, hírnevet 
fognak szerezni, miként a kiváló acél
gyári dalárda ezt már többizben megtette.

Meghívó. A Bányatelepi Levente 
Egyesület i. hó 19-én este 8 órai kez
dettel a Levente otthon — a bányaka
szinóval szemben — helyiségében tánc
cal egybekötött műkedvelő előadást ren
dez, melyre tisztelettel meghívja az El
nökség. A tisztajövedelem a Levente 
könyvtál javára fordittatik. Helyárak: 
ülőhely 1*50 P., állóhely 1 P., katona, 
cserkész, levente jegy 80 fillér. Műsor: 
„Ha majd megindulnak a Kárpátok* ir
redenta színmű; monologók, szavalatokkal 
és a bányatársuiati zenekar közreműkö
désével. Előadás után tánc.

Az „Acélgyári Tiszti Kaszinó4* 
jubileuma. Nagyobb arányúnak terve
zett és méltó keretek között, február hó 
2-án, ünnepli városunk egyik legrégibb 
vezető társadalmi egyesülete, az Acél
gyári Tiszti Kaszinó fennállása negyven
éves évfordulóját, melynek részletesebb 
programmját most dolgozza ki és hozza 
a napokban nyilvánosságra a neves ka
szinó jubileumát rendező nagy bizottság 
és amire lapunk jövő számában még bő
vebben visszatérünk. Eddigi értesülése
ink szerint a jubiláló kaszinó — ax ün
nepi nap bevezetéséül — február hó 
2-án reggel a róm. kath. templomban 
fél 9 órakor hálaadó csendes misét mo«* 
dat, melynek celebrálására Demeter Ber
talan lelkészt, a kaszinó régi tagját kérte 
fel A hálaadó szentmisén a kaszinó 
vezetősége és a testvéregyesflietsk kül-
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d^ttségekkel lesznek képvisdv*. A dél
után 6 órakor az acélgyári tiszti kaszinó 
dísztermében tartandó évi rendes (40) 
közgyűlés egyben dl s z g y ű 1 é s 
is lesz, melynek fényét méltón 
emelni fogja a meghívott előkelőségek, 
egyesületek és intézmények képviselői
nk* megjelenése, kik a szokásos közgyü- 
lést programoz letárgyalása után fogják 
a nagy múltú jubiláló egyesületet üdvö
zölni. A diszgyülés ünnepi beszédét Eisele 
Gusztáv gyárigazgató fogja tartani, ki 
beszédében vázolni fogja a kaszinó negy
venéves történetét is. Este 9 órai kez
dettel, hámori Biró Pál kormányfőtaná
csos, országyülési képviselő, elnökigaz- 
gaxgató, zorkócsi Zorkóczy Samu kor- 
mányfótanáoaos, vezérigazgató fővédnök
sége és Eisele Gusztáv gyárigazgató és 
Rameshofer Béla bányagondnok védnök
ségével a kaszinó összes termeiben ke
délyes táncestély lesz, mely városunk és 
vidékünk idei legjobb farsangi mulatsá
gának ígérkezik és mely Iránt az érdek
lődés már is igen tekintélyes. A rende
zés sikere érdekében v. Kálmán Ottó

■ kerület országgyűlési képviselőjéhez 
Dr. Sztranyavszky Sándor államtitkárhoz 
fordult e«en kérés támogatása ügyében 
Egy küldöttség előtt kijelentette az ál
lamtitkár, hogy az ügyet magáévá teszi 
és odafog hatni, hogy rajtuk segítsen, 
mert neki mindig is az volt a célja, hogy 
a szegény munkásnépet amely legjobban 
kiveszi .Trianon" keserűségéből a részét, 
segítse. Ezeknek a megható szavaknak 
foganatja is lett mert a bányaigazgatóság 
az államtitkár támogató közbelépésére a 
kérést részben teljesítette amiről f. hó 
|7-én az .Eme* vezetőségét és a bánya
altiszti csoportot értesitette. A fizetés 
javítás áll a«éö vet kezűkből: I. valamennyi 
havidíjas altiszt törzsfizétését havonkint 
10 — 10 pengővel emelték fel. II. a ter
melési jétalékot a törzsfizetés arányábai. 
a). a földalattiaknál 12%-ról 16°/o-ra. b) 
a külszíni üzemeknél szolgálatot teljesí
tőknél 9%-ról 12°/e-ra. c) as adminiszt- 
rativeknél ilL az irodai szolgálatot telje
sítőknél 6°/o-ról 8°/o-ra a fenti jutalék a 
téli hónapokban a szállítás arányában 
50—100°/o-kal emelkedhetik. 1930 és 31

mérnök vezetésével külön rendezőbizott
ság fáradozik, mely a meghívót már a 
napokban fogja kibo^válai és szétküldené

A Salgótarjáuil Polgári önkép* 
nőkor f. évi január hó 20-án d. u. 4 
órakor tartja rendkivüli közgyűlését a 
»Virág“-féle helységben. Tárgy: 1. Elnöki 
beszámoló. 2. Jegyzőkönyvi jelentés. 3 
Pénztári jelentés. 4. Indítványok stb. 5. 
Fővédnök választás. 6. Védnök válasz
tás. 7. Diszelnök. választás. 8 T. b. elnök 
választás. Vezetőség.

Magyar műkedvelők ügye. A 
műkedvelő egyesületeket ért folytonos 
és alaptalan támadások megvédése cél
jából a közelmúltban megalakult a Ma
gyar Műkedvelő Egyesületek Országos 
Szövetsége, mely a leghathatósabb esz* 
közökkel védi tagegyesületeinek érdekeit. 
Sajnálattal tapasztaljuk azonban, hogy 
Salgótarján és környékén működő egye
sületek közül csak a Hirschgyári Olva
sókör Műkedvelő Gárdája tagja a Szö
vetségnek. Nem hallják és nem érzik a 
testvér egyesületek az újonnan elhang
zott vádak alaptalanságát? És ezzel azt, 
hogy nekünk tömörülni kellene, hogy 
mint egy nagy egység szembe szállhas- 
snnk az alaptalan támadásokkal. Nem 
hisszük, hogy ne olvasták volna a lapok
ból a testvér egyesületek vezetői, hogy 
a vidéki színtársulatok a műkedvelő elő
adások szigorított megrendszabályozását 
kérték illetékes helyen. Vájjon jól esne-e 
nekünk, ha ezen kérés megértésre 
találna és ellene nem tiltakozhatnánk? 
Hiszen Salgótarjánban évenként mind
össze csak két hónapig élvezhetjük a 
színészek — elég magas helyárakkal tar
tott — előadását, amikor is udvariasan 
visszavonulva előadásokat nem tartunk. 
Minket támadnak meg? Azokat az egye
sületeket, amelyek az ifjúságot elvonják 
a kávéházak és vendéglők fertőző leve
gőjétől és az éjszakai élettől? A trianoni 
békediktátum által még meghagyott 
egyetlen fegyverünket, nemzeti kultúrán
kat is cenzúrázni akarják? S mindezt 
csak azért, mert egybéhányan a köztü- 
datba dobják, hogy őket a műkedvelő 
és mozi előadások tönkre teszik. Ha 
gondolkozunk, rá jövünk arra is, hogy a 
hivatásos színészek nekünk műkedvelők
nek, hálával tartoznak azért az úttörő 
munkáért, amely azt célozza, hogy a 
magyar színjátékot az. egyszerű falusi 
néppel is megismertesse, megszerettesse 
akik máskülönben nem igen élveznék a 
magyar kultúrának azt az áldását, amely 
a magyar színjátékból fakad. Be kell 
látnunk végre, hogy a műkedvelők ügye 
nem magánérdek, nem üzlet, hanem 
kultúrharc, — a még megmaradt fegy
verünkkel, a magyar szóval — a ma* 
gyár kultúráért! A csecsemő korát élő 
Szövetség máris megmutatta, hogy élet
képes, de ezt csak ugy tudja megtar
tani, ha a működő egyesületeket, mint 
egy család gyermekeit kebelébe zárhatja. 
Lépjünk tagjai sorába valamennyien, 
dk szivünkre tett kézzel bátran mond
tatjuk, hogy magyarok vagyunk és meg
von kitett hazánk szent céljait szolgáljuk. 
3Ővebb felvilágosítással készséggel szol
ról Fekete László Hirschgyár.

A báninaHIsileb Hxatéai ké
rőimének olfartéaéoo. Az Ébredő 
übgyarok Egyesületének bányaaltiszti 
taoportja fizetés rendezése tárgyában ké- 
elmet nyújtott be a helybeli bányaigaz* 
otóságboz melyre hosszabb Ideig választ 
Km kaptak fe Igjr

évre szintén 5—5 pengős emelést kap
nak a törzsfizetéshez. Szabadságuk is 
szabályoztatott szolgálati évek szerint. A 
legnagyobb öröm tölt el bennünket ami
kor látjuk, hogy a bánya meghallgatja 
annnak a felelős államférfiunak szavát 
aki a köznek a javát és hazánk szent ér
dekeit tartja szem előtt. Hisszük, hogy a 
vállalat továbbra is ezen az utón fog ha
ladni és az egyéniérdekek mellett a köz
érdeket is szem előtt fogja tartani. Azon
ban kívánjuk, hogy az Isten sok olyan 
vezető politikust adjon a nemzetnek mint 
szeretett képviselőnk aki a nép érdekei 
ért és a nemzet sorsáért síkra száll.

A Mozgó SzinhAzbaa két hét 
óta a bányatarsulati zenekar 14 tagja 
játszik Vilezsal Richard h. karmester ve
zetésével. A kiváló zenekar szereplése a 
mozit látogató közönség számát fokozta, 
A nívós és válogatott műsor ilyen zene- 
kisérettel igazi műélvezetet nyújt. —- Mint 
értesülünk a mozgószinház vezetője Ró- 
vay Sándor a közel jövőben még egy 
vezető gépet állít be, hogy megszűnjék 
a felvonások közötti megszakítás. Csak 
az egyes darabok között lesznek rövid 
szünetek. — A mozi külső képe azonban 
nem valami vonzó. Nagy szükség volna 
az épület tatarozására.

Kaptok ax alábbi lőréiét!
Mélyen tisztelt Szerkesztő Url
Mint egyszerű bányász ember kere

sem fel levelemmel, hogy tessék már se
gítségemre lenni. Mint igaz, becsületes 
magyar ember, mindig azon dolgoztam, 
hogy társaimmal megértessem, hogy csak 
egy ut áll előttünk igaz, jó keresztény 
magyar embernek lenni. Sokat is tűrtem 
a nemzetköziektől, de én kitartottam és 
mindig megálltam a helyem velük szem
ben, csak tegnap szenvedtem tőlük csú
fos verességet. Ott álltunk megint szem
ben egymással vártuk azt az Ítéletet, mi 
reménykedőn mert hisz meghallgatta a 
biró ur, hogy kik azok a .Sasok" és azt 
is megtudta, hogy kik azok a kommu
nisták. Kihirdették az Ítéletet — ami bizó 
reménykedésünk itt változott kétkedéssé, 
hogy jó utat követtem-e eddig? Tessék 
hát megnyugtatni Szerkesztő ' ur és Írni 
valamit becses lapjában amitől megnyu
godnánk azok akik ugy gondolkoznak 
mint én. Alázatos tisztelettel: Egy haza
fias bányász. — Jól esik, hogy lelki meg
hasonlásbán ránk gondolt, kik ugy is azt 
tűztük ki magunk elé, hogy a gyengét 
megerősítsük, a kétkedőt meggyőzzük. 
De itt talán nincs is szükség arra, hogy 
megmutassuk az utat amelyen haladnia 
kell, ha olyan jó keresztény becsületes 
magyar ember amint soraiból látszik ak
kor meg fogja találni a feleletet önma
gában. Legyen megnyugodva kedves Ba
rátom, hogy végeredményében ez az Íté
let nem annak a felfogásnak az elitélése 
amelynek ön is hivel Hiszen csak nem 
gondolja, hogy akad magyar bíróság aki 
a magyar állam nevében elítélje a magyar 
nemzed törekvéseket! Mi nem vagyunk 
hivatva de nem Is szabad bíróság ítéle
tét birálgatni, legyen meggyőződve, hogy 
ezen Ítélet meghozatala az Ítélő biró leg
jobb jogi tudása és legmélyebb lelkiis
merete alapján történt. Nos hát ha sú
lyos az ítélet megfelebbezik a felek és 
az igazság kiderül. Nos hát fel a fejjel 
Testvérem ez nem ok arra, hogy még 
keményebben ne nézzen ellenségei sze
mébe, annál is inkább, mert tudja meg, 
hogy nagyon sokan vagyunk, kik háta 
mögűtt állunk. — Sumrk.

Február végéig kell benyújtani az általános 
-kereseti-, jövedelmi-, vagyonadó bevallásokat 
Az adórögzitéseket 600 pengőn adóalapig csak január végéig, 6000-től 

10000 pengős adóalapig pedig február végéig lehet felmondani
A pénzügyigazgatóság a napokban 

felhívást tesz közzé, hogy az adózók 
az ez évre szóló általános kereseti, vala
mint a jövedelem- és vagyonadóvallomá
sokat legkésőbb február végéig adják be. 
Általános kereseti adóvallomást általában 
azoknak az adózóknak kell beadni, akik
nél a kereseti adóalap a 10.000 pengőt 
eléri, vagy azt meghaladja. Nem tartói
nak általános kereseti adóbevallást adni, 
akiknek a múlt évi általános kereseti 
adóalapja a 10.000 pengőt nem érte el, 
abban az esetben, ha a foglalkozás és 
az adóztatás helye nem változott, vala
mint azok a jogi sznmélyek, amelyek tár
sulati adót kötelesek fizetni.

Kik tartoznak jövedelmi- és 
vagyonadó bevallást beadsz!

Jövedelem- és vagyonadóbevallást, 
— amennyiben személyes adómentesség
ben nem részesülnek — általában azok
nak a természetes személyeknek, továbbá 
azoknak a jövedelem- és vagyonadó fi
zetésére köteles jogi személyeknek kell 
adni, akiknek a jövedelemadóalap a 
10.000 pengőt, vagy a vagyonadóalap a 
a 150 000 pengőt eléri, vagy meghaladja. 
Nem tartoznak jövedelem- és vagyonadó
vallomást adni azok, akiknek jövedelem
adóalapja a 10.000 pengőt, vagyonadó
alapja pedig a 150.000 pengőt nem érte 
el; akiknek a múlt évben csupán adó
mentes jövedelmük volt, adóköteles jö
vedelmük azonban nem volt. Azok sem 
tartoznak jövedelem- és vagyoadóbeval- 
lást adni, akiknek a múlt évben összes 
adóköteles és adómentes jövedelmük 
együttesen az 1000 pengőt, illetőleg a 
múlt év december 31-én adóköteles va
gyontárgyuk értéke az. 5000 pengőt nem 
haladta meg, vagy ha a jövedelmük meg 
is haladta az 1000 pengőt, de ebbböl 
az adóköteles jövelem a 600 pengőt nem 
haladta meg.

Az adóbevallást községekben a köz
ségi elöljáróságnál, városokban a városi 
adóhivatalban keli beadni, mégpedig az 
általános kereseti adónál ott, ahol az 
adózó a helyhez kötött foglalkozást foly
tatja, a jövedelem és vagyonadónál pá
dig ott, ahol bevallás beadására kötele
zettnek állandó lakása van. A pénzügy
igazgatóságok különben a felhívást falra
gaszokon is közzé fogják tenni, amely 
tészletesen intézkedik a bevallások be
nyújtásának módozatairól.

A rögzített adó felmondása
A pénzügyigazgatóságok felhívásuk

ban arra is felhívják az adózó közönsé
get, hogy azok az adózók, akiknek a 
múlt évi általános kereseti adóalapja a 
6000 pengőt, akiknek a jövedelemadó
alapja a 6000 pengőt, a vagyonadóalapja 
pedig 150.000 pengőt el nem érte és a 
múlt évre megállapított kereseti adót, il
letőleg a jövedelem és vagyonadót jöve
delmi és vagyoni viszonyaikhoz mérten 
soknak tartják, csak január végéig kér
hetik szabályszerű adóbevallás benyúj
tása mellett ez évi adójuknak uj megál
lapítását, azok az adózók pedig, akiknek 
kereseti adóalapja, illetőleg jövedelem
adóalapja a 6000—10.000 pengő közt 
van s ezt soknak tartják, kivételesen feb
ruár végéig kérhetik adójuknak uj meg
állapítását.

Büntető rendelkezések.
A valótlan adatok bevallását szigo

rúan büntetik. Aki az általános kereseti 
adó bevallását az előirt határidőben nem 
adja be, az adóalap 1 százalékát, ha pe
dig a felhívásnak sem tesz eleget, az 
adóalap 3 százalékát fizeti birság fejé
ben. Aki a jövedelem- és vagyonadóbe
vallást nem adja be kellő időben, az 
adó 10 százalékát, aki pedig a felhívás
nak sem tesz eleget, a megállapított 
adónak 50 százalékát fizeti birság fejében.

A nemzeti Munkavédelmi in
tézmény folyó hó 20-án délután öt óra
kor tarlja évenként szokásos taggyűlését 
a római Kathulikus Olvasókör nagyter
mében. A gyűlést Marnó Tivadar hivatal 
vezető ny. alezredes vezeti. A taggyű
lésen ismertetve lesz az 1927. évi nemet 
bányász streik lefolyása. A nemzeti mun
kavédelmi intézmény, amint már elneve
zése is mutatja: a tisztességes munka 
folytonosságát óhajtja biztosítani a nem
zet érdekében, közelebbről akkor, midőn 
a streikok kitörésekor a polgárság köz
érdekét veszélyeztető kilengésekre van 
kilátás, Az intézményt irányitó tapasztalt, 
komoly vezetőség s a szervezetbe tömö
rült s a legkülönbözőbb társadalmi osz
tályhoz tartozó tagoz eleve is biztosíté
kot nyújtanak arra, hogy nem a munkás
ság jogos érdekeit tompítani, hanem a 
létérdekeiket szolgáló és nemesitő — ke
reső munkát megvédeni, biztosítani óhajtó 
tömörülésről van szó- Megnyugvással es 
a magyar jövőbe veteti bizakodással üd
vözöljük a Nemzeti Munkavédelmi in
tézményt.

UJ rendszer a város vagyon
kezelésében. Január 1-tői kezdoóoteg 
a varos vagyonkezelése csekkrendszer ut
ján bonyolódik le. Az uj rendszer feltét
len figyelmet igényel ugy a közönség 
mint a hatóság részéről — Bár látszólag 
a közönségnek nem kellemes az uj rend 
szer, végeredményben azonban épen a 
közönség érdekei kívánták meg, hogy az 
uj rendszer egy év próbaidőre bevezet
tessék s összehasonlítások és megfigyelé
sek alapján megáiiapittassék, vájjon ez 
az uj rendszer vagy a régi készpénzke- 
zeléses rendszer a helyes-e. Véleményem 
szerint már most megállapítható, hogy a 
a város közönségének érdekei a csekk
rendszer mellett azólanak* Igaz, hogy a 
közönségnek néhány lépést kell a város
házától a postahivatalig tennie, de ezzel 
szemben megvan kímélve a torlódás ese
tén órákig tartó várakozástól. A pénz
felvevő közönség szempontjából meg 
egyenesen előny és kényelem az uj rend
szer amikor is követelését, járandóságát 
a lakásán kikézbesitik s sok utánjárástól, 
várakozástól, gyakran hiábavaló időtöl
téstől szabadul meg. A hatóság szem
pontjából ugy érzem szintén a csekkrend- 
sssr • kedvezőbb és gazdaságosabb, Est

engedi következtetni azon tény, hogy 
lassan minden közhivatal a' csekkrend
szerre tér át De erre enged következ
tetni a vagyonkezelés biztonságosabb 
volta, az uj rendszer folytán előálló mun- 
kaerőmegtakaritás a vagyonkezelés pon
tossága, könnyebb elienőrizhetése is. Sal
gótarján város az első a városok közül 
mely vagyonkezelését teljes mértékben 
csekkrendszerrel bonyolítja le, de a esek- 
rendszer ma már közismert és mindjob
ban elterjedő előnyei arra engednek kö
vetkeztetni. hogy rövidesen minden köz 
és magánhivatal, ez uj rendszerre tér át 
s a hivatalok mellett folyton növekszik 
azon magánosok száma is akik vagyon
kezelésüket a csekkrendszer előnyeinek 
igénybevételével kívánják lebonyolítani. 
Városunk uj vagyonkezelési rendszere az 
első időkben természetesen nem lesz ki
fogástalan. De a gyakorlati tapasztalatok 
remélhetőleg rövidesen kifogják küszö
bölni azokat a nehézségeket, melyek a 
csekkrendszer hátrányaként mutatkoznak, 
s rövidesen elérünk ahhoz a vagyonke
zeléshez, mely minden tekintetben az 
igényeket kielégíti, közmegnyugvást és 
közmegelégedést kelt.

A Szent Erzsébet Kat. Nőegylet 
szombaton este 8 órai kezdettel zártkörű 
teaestet rendez.

A Luther Szövetség január 20-án 
este hat órakor az Omiiyaa féle nagyte
remben családi estélyt rendez, amelynek 
műsora a kővetkező lesz: 1. Hiszekegy. 
Előadja az Önképzőkör vonósszextetjs. 
Szakmar Rezső .Szlavik Gustav, Szartoriak 
Rezső, Knapicius Lajos, Viaszt Géza, rész
vételével. 2. Megnyitó. 3. Tuba Erzsiké sza
val. 4. Előadási tart Sztrokay Dániel ki
oktató s. lelkész. 5. Vonós trió. Előadják 
Szakmár Rezső, Szlávik Gusztáv, Szartó- 
risz Rezső. 5. Turek Berta monológot ad 
••lő. 7. Csillik Ernő költeményeiből olvas 
fel. 8 Zárszó. 9. Horthy-induló, előadja a 
vonósszexst. Utána családias eggyüttlét 
keretében a Leányegylet teát szolgál fel. 
Belépődíj nincsen.
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Hirdessünk:

Meghívón.
Az 1898: XXIIL törvénycikk alap

ján alakult Országos Központi Hitelszö- 
vetkezet kötelékébe tartozó

Sadgótarjánvidékl Takarók óa Hl- 
tolazövetkezet mint az Országos Köz

ponti Hitelszövetkezet tagja
1929 évi január hó 27-én d. e. 11 óra
kor, határozatképtelenség esetén 1929 évi 
február hó 3-án d. e. 11 órakor a város
háza tanácstermében

rendes közgyűlést
tart, melyre a tagok az alapszabályok 
37. §-a értelmében meghivatnak.

Napirendi
1. Múlt évi üzleteredményről szóló jelen

tések tárgyalása.
2. Zárószámadások megvizsdálása és a 

felmentvény megadása.
3. Mérleg megállapítása..
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés.
5. Az igazgatóság 6 tagjának választása.
6. Netalán! indítványok.

Salgótarján, 1929. január 10.
Az Igazgatóság.

Gyerznekelőadós az S. K. B. 
vízválasztói telepén. A vízválasztói 
elemi népiskola növendékei f. hó 6-án a 
társulati iskola tantermében ifi. szinelö- 
adáat tartott. Színre került Bartunek;

A Róm. Kath. Olvasókör uj 
helyiségeinek ünnepélyes megnyi
tása. Február hó 1-én este a róm. kath 
Olvasókör uj helyiségeinek megnyitása 
alkalmából módunkban lesz üdvözölni a 
maijrodalmi és művészi világ két közis- 
mén és jeles ■ reprezentánsát. Gyula diák 
iró, a Magyar Rádió dramaturgja és Mur- 
gács Kálmán zene és dal költő fogják 
február 1-én a róm. kath. Olvasókörben 
szerzői estélyüket megtartani, mely alka
lom, hogy őket szemtől-szembe láthatjuk 
s művészetüket közvetlenül élvezhetjük 
külön ünneppé avatják ezt a napot, ked
ves és ritka műélvezetért külön elisme
rés illeti a kör agilis rendezőségét. Meg
vagyunk győződve róla, hogy a két or
szágosan ismert iró illetve művész szer- 
zői estélye iránt a legnagyobb érdeklő
déssel néz mindenki elébe. Részletes 
programot jövő számunkban adunk.

den erőnkkel gyermekeinket a termelő 
ipari pályákra, mely kellő elhivatottság, 
komoly előkészület mellett biztos meg
élhetést, az átlagon való felülemelkedést, 
sőt még a sokat emlegetett függetlenség 
megőrzését is nyújthatja. Nem kell min
denkinek Ráfizetésért dolgozó hivatalnok
pályákra özönleni. Jól kereső, jó körül
mények között élő, gerinces adófizető 
polgárok kellenek, hogy a mély vizen 
valahogy és valamikor átvergődhessünk.

Vissza a kalapácshoz! Vissza, de 
nem azért ám, hogy ez a visszatérés a 
fejlődés elől való merev elzárkózás üral- 
mát jelentse. Vissza a kaptafához, de 
minél több tudással, minél gazdagabb 
kultúrával és szakismerettel, mely hátat 
fordit a rég múltak, kietlen sivár elma
radottságának és analfabétizmusának. Tu
dást, életerőt kell vinni a műhelyek za
jos forgatagába, az üllő és kalapás, va
lamint a malomszijak csattogó, muzsikáló 
zenéjébe, mely akkor büszkén fogja hir
detni a hazai ipar győzelmet és a tisztes 
ipar isteni áldását — az idegen felett

Mert a tudás világit, mint a reflek
tor lencséje, melynek fényénél biztos ta
lajra talál majd a magyar kézmüiparosság 
és ez lesz újjászületésének temérdek erő
forrása és haladásának megdönthetetlen 
fegyvere.

Xs qj iparosnemzedék.1
Irta: Barabás Gyula.

A legnagyobb nemzeti problémák 1 
egyike ma kétségkivül a magyar kisipa- I 
roaság megsegítése és előrehaladásának I 
céltudatos előkészítése, mellyel az állam 
jóléte, gazdasága, egészsége szorosan és 
szervesen függ össze. •

Ki nem értékelné a magyar kézmü- 
vesrend, a honi ipar szorgos képviselői
nek értékes munkáját, elhelyezkedését, 
ha nem maga az állam. Fel kell emelni 
e jobb sorsra érdemes, értékes társadal- , 
mát eddigi elzárkózottságából, tespedé- 
séből, utat kell mutatni neki a fejlődés 
felé*, talpra kell állítani szociális téren is ■ 
az iparost annak, aki lábra akarja állítani ■ 
a nemzetet Ehhez igenis szükség van a 
magyar kézmüiparos társadalom meg- j 
ujulására-

Rendkívül fontosságú probléma lett 
ezáltal az iparos nemzedék kérdése. Uj 
alapokra kívánják fektetni a kisiparos 
nemzedék nevelését, szakképzettségének 
kiterjesztését, melytől függ a kisiparosság 
jövőjének, önállóságának, öntudatának, 
rátermettségének — s talán nem utolsó 
sorban — társadalmi helyzetének biztos • 
megteremtése. Az elkövetkezendő idők
ben az iparostanoncot sem dajkai, sem 
mindenes! minőségben kell majd foglal
koztatni, hanem minden eszközzel módot 
kell nyújtani néki arra, hogy életpályájára 
szellemileg és gyakorlatilag tökéletesen 
elkészülhessen. Az ügyes és szakképzett 
iparosmestert pedig — akinek szakma
beli tudása széles mederben mozog, tá
gult látóköre jóleaően párosul emelkedett 
műveltségével — mindenütt szívesen lát
ják. Ezáltal a község, megye, esetleg az 
ország rudjánál is megtalálhatják tudá
suknál, műveltségűknél, számarányuknál 
fogva az őket méltán megillető helyeket

Nem állhat meg többé az a vád: 
.Ha nem tanulsz, inasnak adlak!* Éppen 
ellenkezőleg. Taníttassuk, képezzük mín-

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok az 1881. évi La. t.-c. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és felülfoglaltat
ták és azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
te. 120 §. értelmében ezek javára is el
rendeltetik.

Salgótarján 1928. évi dec. 14-én.
Török 

kir. jbirósági végrehajtó.

Alig; használt, modern, négyso
ros hordozható „Underwood* Írógép, 
gyári áron alul eladó. Ligeti Imre, Sal
gótarján, Salgó-ut 21.

A MUNKA
Politikai hetilapban

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában

Ámen.

Jó házi kosztol tulok és abo- 
nánsokat is elfogadok, esetleg diákokat 
Is. Ugyanitt egy szépen bútorozott szoba 
kiadó. Cim: Uri-ucca 647. az.1667/1928. végreh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó 1881, 

évi LX. te. 102 § értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti közp, 
kir. járásbíróságnak 1928 évi 122992 
számú végzése következtében dr. Lauter 
Samu ügyvéd által képviselt Első Buda
pesti Gőzmalom rt. javára 396 P. 15 f. s 
jár. erejéig 1928 évi okt hó 1-én foga- 
natositott kielégítési végrehajtás utján le- 
és felülfoglalt és 1578 P-re becsűit kö
vetkező ingóságok u. m.t Singer varró
gép, áruk, üzletberendezés nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a starjánl kir. já
rásbíróság 1928-ik évi Pk. 6376/ számú 
végzése folytán 135 P 20 fill. hátr. tő
kekövetelés, ennek 1928 évi nov. hó 3 
napjától járó 5% kamatai erejéig Bag- 
lyasalján leendő megtartására 1929 évi 
január 22-ik napjának délelőtti 10 órája

- Nyomatott:  „A MUNKA” könyvnyomdában  Salgótarján — Nyomdatulajdonos Végh Kálmán, —


